
ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ 

 

ΟΙ ΑΘΛΟΙ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΗ 

 

 

 

1. Βρίσκω τα  λάθη που υπάρχουν στην παρουσίαση και τα γράφω παρακάτω 

       ……………………………………………………………………………………………….. 

       ……………………………………………………………………………………………….. 

       ……………………………………………………………………………………………….. 

       ……………………………………………………………………………………………….. 

       ……………………………………………………………………………………………….. 

 

2. Γράφω Σ αν η πρόταση είναι σωστή και Λ αν η πρόταση είναι λάθος 

 

 Ο πρώτος άθλος του Ηρακλή ήταν το λιοντάρι της Νεμέας     _______ 

 Η Λερναία Ύδρα ήταν ένα τέρας με 8 κεφάλια     _______ 

 Το ελάφι της Κερύνειας είχε χρυσά κέρατα      _______ 

 Ο τέταρτος άθλος του Ηρακλή ήταν να σκοτώσει τον κάπρο του Ερύμανθου _______ 

 Ο Ηρακλής καθάρισε τους στάβλους του Αυγεία στρέφοντας τα νερά του Αχελώου και 

του Πηνειού          _______ 

3. Βάζω στη σωστή σειρά τους άθλους του Ηρακλή 

 

 

 _____  Ο Κέρβερος του Άδη 

 _____  Οι στάβλοι του Αυγεία  

 _____  η Λερναία Ύδρα 

 _____  Το λιοντάρι της Νεμέας 

 _____  Οι Στυμφαλίδες Όρνιθες 

 _____  Τα χρυσά μήλα των Εσπερίδων 

 _____  Ο κάπρος του Ερύμανθου 

 _____  Το ελάφι με τα χρυσά κέρατα 

 _____  Η ζώνη της Ιππολύτης 

 _____  Τα βόδια του Γηρυόνη 

 _____  Τα άλογα του Διομήδη 

 _____  Ο ταύρος της Κρήτης 



  

4.   Αντιστοιχίζω αυτά που ταιριάζουν. 

 

  Λιοντάρι   Θράκη 

  Λερναία Ύδρα   Κάτω κόσμος 

  Στάβλοι του Αυγεία   Δύση 

  Ταύρος του Μίνωα   Εύξεινος Πόντος 

  Κέρβερος   Κρήτη 

  Άλογα του Διομήδη   Ήλιδα 

  Ζώνη της Ιππολύτης   Πελοπόννησος 

  Βόδια του Γηρυόνη   Νεμέα 

 
5. Περιγράφω σε λίγες σειρές τον άθλο που με εντυπωσίασε περισσότερο, και ζωγραφίζω κάποια εικόνα 

σχετική με αυτόν χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα ζωγραφικής Revelation Natural Art 

 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

 



 

6. Απαντώ  στις ερωτήσεις 

α. Πού κρυβόταν ο Ευρυσθέας κάθε φορά που φοβόταν; 

___________________________________________________________ 

β. Ποιος βοήθησε τον Ηρακλή να σκοτώσει τη Λερναία Ύδρα; 

___________________________________________________________ 

γ. Ποιον ελευθέρωσε ο Ηρακλής; 

___________________________________________________________ 

δ. Ποιοι ήταν οι γονείς του Ηρακλή; 

___________________________________________________________ 

ε. Τι χτύπησε ο Ηρακλής για να διώξει τις Στυμφαλίδες όρνιθες; 

___________________________________________________________ 

στ. Ποιος φυλούσε τα βόδια του Γηρυόνη και τι ήταν αυτός; 

___________________________________________________________ 

 
    7.Διάλεξε  με την ομάδα σου έναν από τους άθλους του Ηρακλή και παρουσίασέ τον με μορφή 

σκετς στην τάξη σου. 

 

  

 

        


